
DECLARACIÓN EXPRESA DE NON ALTERACIÓN DO VOLUME NIN 
AFECCIÓN Á ESTRUTURA

DECLARO BAIXO A MIÑA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE

Reservado selos internos CONCELLERÍA DE URBANISMO

(Sinatura)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de 
Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude 
autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da 
actividade a desenvolver. Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas 

Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401 
  http://salcedadecaselas.gal

D/Dna.  con DNI

Que as obras solicitadas se limitan á substitución dos elementos en mal estado por outros novos de iguais ou 
similares caracterísitcas e que non alteran o volume da cuberta nin afectan a súa estrutura. 
  
  
  
E para que así conste aos efectos oportunos, expido e asino a presente declaraión en

e con domicilio en:

nº piso Teléfono: mail:

 DATOS DA DECLARACIÓN:
D./Dª.                                                                                                                                                                                          con 
  
DNI/NIF/NIE                                           , actuando no meu nome propio (ou en representación de 

Salceda de Caselas, a

http://www.salcedadecaselas.es

alberto
D:20050930093403+02'00'
D:20050930093415+03'00'
DECLARACIÓN EXPRESA DE NON ALTERACIÓN DO VOLUME NIN AFECCIÓN Á ESTRUTURA
DECLARO BAIXO A MIÑA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE
Reservado selos internos 
..\..\LOGO.jpg
CONCELLERÍA DE URBANISMO
(Sinatura)
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS
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Que as obras solicitadas se limitan á substitución dos elementos en mal estado por outros novos de iguais ou similares caracterísitcas e que non alteran o volume da cuberta nin afectan a súa estrutura.
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